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دفتر هماهنگي هيأت هاي رسيدگي به 
تخلفات اداري كارمندان

هيأت هاي تجديدنظرهيأت هاي بدوي

ماده يك قانون و ماده يك آيين نامه اجرايي



صالحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيأت 
)قانون 4ماده (بدوي است 

حيطه هاي رسيدگي به تخلفات اداري 
)ماده يك آيين نامه اجرايي(كارمندان در هيأت 

كليه كارمندان رسمي، پيماني و قراردادي



فرايند رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان
شكايت يا اعالم اشخاص،  

مديران، سرپرستان اداري و  
بازرسان هيأت عالي نظارت و  
شروع رسيدگي در هيأت هاي  

بدوي

بررسي پرونده در هيأت و 
ابالغ موارد اتهامي به طور 
كتبي به كارمند و تعيين 
مهلت ده روزه براي دفاع  

كارمندان

ارائه پاسخ كتبي از سوي 
متهم بهمراه مدارك كتبي  
در دفاع از خود به هيأت 

در صورت تمايل 
درغيراينصورت يأت مي (

تواند به موارد اتهام 
رسيدگي و رأي صادر  

نمايد

رسيدگي پس از 
تكميل پرونده

تشخيص تخلف و 
انطباق آن با يكي از 

مصاديق تخلف  

رسيدگي و مالحظه  
اسناد و مدارك 

موجود در پرونده و 
صدور رأي    



ارسال آراء صادره به طور  
مستقيم و بالفاصله به اداره 

كارگزيني و ابالغ به  
كارمند

تسليم درخواست كتبي  
تجديدنظر توسط محكوم 
عليه يا نماينده قانوني آن  

روز از تاريخ  30ظرف 
ابالغ به كارگزيني

ارسال درخواست اعتراض 
كارمند به هيأت تجديدنظر  
توسط امور اداري در زمان  

معين

بررسي پرونده در هيأت تجديدنظر و 
صدور رأي و تصرريح مهلت سه ماهه  
شكايت به ديوان عدالت اداري و ابالغ  

روز از تاريخ 30به كارمند حداكثر تا 
صدور رأي توسط اداره كارگزيني



 اداري تخلف تعريف
 مقررات از دولت مأمور تجاوز تخلف :اداري حقوق ديدگاه از

.وظيفه انجام حين در اداري
  :اداري تخلفات به رسيدگي قانون دستورالعمل 2 ماده به بنا

 نادرست رفتار و اعمال ارتكاب از عبارتست اداري تخلف
 دو به كه اداري انضباط و نظم رعايت عدم و مستخدم بوسيله
.شود مي تقسيم تقصير و قصور دسته
 اداري وظايف انجام در غيرعمدي كوتاهي از عبارتست قصور
محوله
مربوطه مقررات و قوانين عمدي نقض از عبارتست تقصير



قانون رسيدگي به  8تخلفات اداري در ماده 
بند احصا شده است كه  38تخلفات اداري، در 

:به شرح زير مي باشد



اعمال و رفتار خالف شئون شغلي يا اداري
شغلي شئون گفت توان مي شغل، و شئون معاني به توجه با

  اداري، شئون و شغل يك هاي ويژگي و ارزش اعتبار، يعني

 .كارمند متبوع اداري دستگاه هاي ويژگي و اهميت اعتبار، يعني

 و دارند ارتباط هم با اينكه ضمن اداري و شغلي شئون بنابراين
  قابل حال عين در باشند، داشته مشتركي مصاديق توانند مي

.باشند متفاوت توانند مي آنها مصاديق و هستند هم تفكيك



نقض قوانين و مقررات مربوط

  مقررات و قوانين رعايت به مكلف اجرايي هاي دستگاه كارمندان
  .هستند خود شغلي وظايف به مربوط
  :دارد مي اشعار زمينه همين در كشوري خدمات مديريت قانون 90 ماده

 را خود وظايف كه باشند مي موظف اجرايي هاي دستگاه كارمندان«
  مربوطه دستگاه اختصاصي و عمومي مقررات و قوانين از تبعيت ... با

.»دهند انجام



  .باشد كارمند اداري وظايف با رابطه در بايد اداري تخلفات
 رعايت كه است اداري تخلف هنگامي مقررات و قوانين نقض
  كه باشد شغلي الزامات و اقتضائات از مقررات و قوانين آن

  كه باشد اداري دستگاه به مربوط يا دارد اشتغال آن به كارمند
.دارد اشتغال آن در كارمند



تأخيرايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا 
آن ها بدون دليلقانوني در انجام امور  

 در نارضايتي ايجاد سبب كه كارمند غيرموجه فعل ترك يا فعل بند اين موجب به
  آنها انجام كه رجوع ارباب قانوني امور ندادن انجام همچنين شود، اداري مراجعان

  رجوع، ارباب قانوني امور موقع به انجام عدم و تأخير يا و است كارمند وظايف از
 از ناشي كه رجوع ارباب نارضايتي كه داشت توجه بايد اما است اداري تخلف
 آنها قانوني امور انجام در تأخير يا ندادن انجام و باشد ها آن غيرقانوني توقعات

 از باشد، موجه دليل با يا كارمند وظايف حدود يا و اختيار و اراده از خارج كه
.شود نمي محسوب تخلف و است خارج بند اين شمول



 صحيح وظيفيه انجام بر كشوري، خدمات مديريت قانون 25 ماده
 مردم قانوني مطالبات و حقوق گرفتن نظر در با كارمندان و مديران
 دستگاه كارمندان و مديران مزبور، 25 ماده موجب به .دارد تأكيد
 موازين رعايت با بايد و هستند مردم خدمتگزاران اجرايي، هاي

 اند كرده ادا ورود بدو در كه سوگندي طبق  اداري و اسالمي اخالق
 نحو به را خود وظايف كنند، مي امضا كه اداري و اخالقي منشور و

 خواسته و حقوق گرفتن نظر در با و مردم به خدمت راه در احسن
.دهند انجام آنها قانوني هاي



ايراد تهمت، افترا و هتك حيثيت

 و بدهد نسبت ديگري به صراحت به را جرمي كسي اينكه يعني افترا
  شود، مي داده نسبت كه عملي افترا در .كند اثبات را آن صحت نتواند
.باشد شده شناخته جرم قانون در بايد

  افترا و توهين شامل لغوي معناي نظر از حرمت هتك و حيثيت هتك
 شرافت و حيثيت بردن بين از معناي به حرمت هتك چون شود، مي

.است ديگري



اخاذي
 .است آن لغوي مفهوم به نزديك حقوق علم در اخاذي اصطالحي مفهوم

  زور به ديگري از چيزي يا وجه گرفتن از عبارت اخاذي حقوقي، ديدگاه از
 ضررهاي قبيل از نحو هر به شخص تهديد ديگر، بيان به .است تهديد و

 وي بستگان يا خود به نسبت سري افشاي به يا و مالي يا شرفي يا نفسي
 برابر در سكوت حق عنوان به يا و منفعت تحصيل يا پول گرفتن قصد به

.گويند مي اخاذي را ديگر سر افشاي عدم



اختالس
 مستمر كمك به كه ها سازمان و ادارت كاركنان و كارمندان از هريك
  سه قواي كلي طور به و قضايي پايه دارندگان يا و شوند مي اداره دولت
 رسمي از عمومي خدمات به مأمورين و مسلح نيروهاي همچنين و گانه
  بهادار اوراق و اسناد و سهام يا ها حواله يا مطالبات يا وجوه غيررسمي يا
 يا و الذكر فوق هاي سازمان از هريك به متعلق اموال ساير يا و

 خود نفع به است، شده سپرده ها آن به وظيفه برحسب كه را اشخاص
.شد خواهد محسوب مختلس نمايد، تصاحب و برداشت ديگري يا



با عنايت به ماده مزبور، اختالس عبارت است از برداشت و تصاحب وجوه يا 
مطالبات يا حواله ها يا سهام و اسناد و اوراق بهادار و ساير اموال مراجع ذكر 

.شده در ماده مزبور يا اموال اشخاص كه در نزد آن مراجع است
ساير اشخاص سوي از ن اختالس از جرايم خاص كاركنان دولت و ارتكا آ 

.منتفي است
شرط تحقق جرم اختالس آن است كه موضوع مورد اختالس بنا به وظيفه در  

.اختيار كارمند قرار گرفته باشد
بنابراين اگر مالي خارج از وظيفه در اختياركارمند باشد و وي به نفع خود يا 

به عنوان مثال، اگر . ديگري برداشت و تصاحب كند عمل او اختالس نيست
اشخاصي كه به يك اداره مراجعه مي كنند اموال و اسنادي نزد كارمند 

بسپارند، اما پذيرش و نگهداري آن ها از سوي كارمند به اعتبار انجام وظيفه 
اداري نباشد و سپس آن اموال و اسناد را تصاحب كند، عمل او اختالس  

.نيست



تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در  
اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص

 . است دادن ترجيح ديگري بر ناعادالنه طور به را چيزي يا كسي تبعيض،
  تراشي اشكال و دشمني كسي، با ورزي كينه معناي به لغت در غرض
  مناسبات و روابط غيراداري، روابط از منظور رسد مي نظر به . است

 است غيره دشمني يا دوستي براساس مناسبات و روابط گروهي، شخصي،
.ندارد ذيربط اداري دستگاه مقررات و كارمند اداري وظايف با ارتباطي كه



 از بايد كارمند و است وظيفه انجام در طرفي بي دولت كاركنان وظايف از
 براي اي وسيله نبايد و نمايد استفاده جامعه به خدمت براي اداري موقعيت
 تخلف امر اين از تخلف .باشد او شخصي منافع و ها غرض و اهداف تحقق
.است اداري تخلفات به رسيدگي هاي هيأت در تعقيب قابل و اداري
  : دارد مي اشعار زمينه درهمين كشوري خدمات مديريت قانون 90 ماده

 دقت، با را خود وظايف كه باشند مي موظف اجرايي هاي دستگاه كارمندان«
 مقررات و قوانين از تبعيت و انصاف ، رويي گشاده امانت، صداقت، سرعت،
 به مراجعين عموم مقابل در و دهند انجام مربوطه دستگاه اختصاصي و عمومي

 امور به اعتنايي بي هرگونه .باشند پاسخگو ذيربط دستگاه و يكسان طور
 رجوع ارباب .باشد مي ممنوع عمومي مقررات و قوانين از تخلف و مراجعين

 انجام در كوتاهي و ها آن با كارمندان نامناسب برخورد برابر در توانند مي
.»نمايند شكايت قانوني مراجع به يا و ذيربط اجرايي دستگاه به ، وظايف



ترك خدمت در خالل ساعات موظف اداري

 دستگاه كارمندان كليه « : كشوري خدمات مديريت قانون 93ماده طبق
 مربوط وظايف انجام به شده تعيين ساعات در موظفند اجرايي هاي

 يا و مقرر اداري وقت از خارج ضروري مواقع در كه صورتي در و بپردازند
 مكلف دستگاه نياز اعالم براساس باشد، نياز آنان خدمات به تعطيل ايام
 يا الزحمه حق قبال در محوله وظايف انجام و كار محل در حضور به

.بود خواهند مربوط مقررات برابر كاري اضافه



 شده حاضر كار محل در ابتدا كارمند كه است موردي در خدمت ترك
 .باشد كرده ترك را خدمت مدتي اداري، ساعات طول در سپس و است
 با نوعي به كه است شده بيني پيش قانون 8 ماده در هم ديگر تخلف دو

 تعطيل يكي .دارند ارتباط او وظيفه انجام عدم يا كارمند حضور عدم
 به رسيدگي قانون 8ماده 19 بند موضوع اداري مقرر اوقات در خدمت
  قانون 8 ماده 29 بند موضوع غيرموجه غيبت ديگري و اداري تخلفات
 تخلف سه تفكيك و تشخيص معيار در رسد مي نظر به .است مزبور
.دارد وجود ابهام مذكور



در تأخير ورود به محل خدمت تكرر 
تكرار خروج از آن بدون كسب مجوزيا 

 مقرر ساعت از بعد خدمت محل به ورود :شده ياد نامه آيين 12 ماده طبق
 تا ورود تأخير .شود مي محسوب ورود تأخير قبلي مجوز كسب بدون و

 منظور استحقاقي مرخصي در و است اغماض قابل ماه هر در دوساعت
 سبب باشد، درماه ساعت دو از بيش ورود تأخير كه درصورتي و شود مي
.شد خواهد مستخدم شغل مزاياي و شغل العاده فوق و حقوق كسر

 مزبور ماده بنابه . است شده تعريف نامه آيين 3 ماده در خروج تعجيل
 مي محسوب خروج تعجيل مقرر، ساعت از زودتر خدمت محل از خروج
 قابل ماه هر در ساعت دو تا خروج تعجيل ، ورود تأخير مانند و شود

 خروج تعجيل اگر و شود مي منظور استحقاقي مرخصي در و بوده اغماض
 و شغل العاده فوق و حقوق كسر موجب باشد ماه در دوساعت از بيش

.شد خواهد مستخدم شغل مزاياي



تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي

  عمومي وجوه .است كردن سستي و انگاري سهل معناي به :تسامح
  موسسات و ها وزارتخانه به مربوط هاي نقدينه از است عبارت
 حق به متعلق كه مذكور سازمانهاي به وابسته موسسات و دولتي
 منشأ و نحوه از نظر صرف و نيست خصوصي موسسات و افراد

 قابل قانون موجب به عمومي مصارف براي منحصراٌ آن تحصيل
.باشد مي تصرف و دخل



اسرار و اسناد محرمانه اداريافشاي 
 شده ضبط يا ثبت اطالعات يا نوشته هرنوع از عبارتند دولتي اسناد
 وابسته و دولتي موسسات و ها وزارتخانه هاي فعاليت و وظايف به مربوط

 عكس ها، پرونده دفاتر، مراسالت، قبيل از دولتي، هاي شركت و دولت به
 ضبط نوارهاي و ها ميكروفيلم ، ها فيلم نمودرها، ها، ها،كليشه نقشه ها،

.باشد رسيده مراجع آن به يا و تهيه مذكور مراجع در كه صوت
 آنها افشاي كه است اسنادي دولتي، محرمانه اسناد مزبور ماده موجب به

 به وابسته و دولتي موسسات و ها وزارتخانه اداري خاص مصالح با مغاير
.باشد دولتي هاي شركت و دولت



 اين مشمول ، باشد كه نحو هر به محرمانه اسناد و اسرار افشاي
  .بيشتر يا باشد نفر يك نزد افشا كه كند نمي تفاوتي و است بند

 شده ياد اداري محرمانه اسناد و اسرار افشاي از بند اين در اينكه
 طبقه داراي اسناد و اسرار افشاي نبودن تخلف منزله به است
  اولي طريق به بلكه نيست، سري واسناد اسرار نظير باالتر بندي
.است تعقيب قابل و تخلف اداري سري اسناد و اسرار افشاي



ارتباط و تماس غيرمجاز بااتباع بيگانه

  هاي دستگاه و ها وزارتخانه كارمندان غيرمجاز تماس و ارتباط بند اين برابر
 بايد .است اداري تخلف بيگانه اتباع با اداري، تخفات به رسيدگي قانون مشمول
 و ارتباط بلكه نيست، ممنوع بيگانه اتباع با تماس و ارتباط هرگونه داشت توجه
 اداري وظيفه به بنا تماس و ارتباط .است ممنوع بيگانه اتباع با غيرمجاز تماس

 و ارتباط از منظور .است خارج بند اين شمول از دار صالحيت مقامات مجوز با و
 بايد وتماس ارتباط .ندارد آن در تأثيري ارتباط چگونگي و است عام ،تماس
 مطلع بيگانه تبعه هويت از كارمند كه صورتي در و باشد عامدانه و آگاهانه
.است نگرفته صورت تخلفي باشد، او اراده از خارج و اتفاقي صورت به يا نباشد



سرپيچي از اجراي دستورهاي مقام هاي باالتر 
حدود وظايف اداريدر 

 اجراي به مكلف مادون، كاركنان اداري، مراتب سلسله اصل به توجه با
 بند به بنا و هستند اداري وظايف حدود در مافوق اداري مقامات دستورهاي

 اداري تعقيب قابل و شود مي محسوب اداري تخلف اصل، اين از تخلف فوق
.است
 مقرر مافوق دستورات از اطاعت زمنيه در كشوري استخدام قانون 54 ماده
 مقررات و قوانين برخالف را خود مافوق امر يا حكم مستخدم اگر :بود كرده

 مقام به مقررات و قوانين با را دستور مغايرت كتبا است مكلف دهد، تشخيص
 اجراي كتبا مافوق مقام اطالع، اين از بعد كه درصورتي .دهد اطالع مافوق
.بود خواهد صادره دستور اجراي به مكلف مستخدم كرد، تأييد را خود دستور



 مراتب سلسله اصل زمينه در كشوري خدمات مديريت قانون 96 ماده
 مكلف اجرايي هاي دستگاه كارمندان« :مزبور ماده برابر .است اداري
 خود مافوق رؤساي اوامر و احكام مقررات، و قوانين حدود در باشند مي
 را مافوق مقام امر يا حكم كارمندان اگر نمايند، اطاعت اداري امور در را

 مغايرت كتبا مكلفند دهند، تشخيص اداري ومقررات قوانين برخالف
 كه درصورتي .دهند اطالع مافوق مقام به ومقررات قوانين با را دستور
 كرد، تاييد را خود دستور اجراي كتبا مافوق مقام اطالع، ازاين بعد

.»باشند مي دهنده دستر اجراي به مكلف كارمندان



 مراتب سلسله دستورات اجراي زمينه در فوق مراتب به عنايت با
:شود توجه زير نكات به بايد اداري،

باشد؛ كارمند اداري مراتب سلسله در بايد دستوردهنده -1
باشد؛ دستورگيرنده و دستوردهنده اداري وظايف حدود در دستور -2
 ماده مراتب هست اگر و نباشد مقررات و قوانين با مغاير دستور -3

؛شود رعايت كشوري خدمات مديريت قانون 96



محول شدهاجراي وظايف سهل انگاري در يا كم كاري 

 مقررات طبق كه است وظايفي انجام كارمند، استخدام از هدف و منظور
  محول وظايف اجراي در انگاري سهل يا كاري كم .شود مي محول او به

.شود مي محسوب اداري تخلف شده
 كارمندان كشوري، خدمات مديريت قانون 90 ماده زمينه همين در

 سرعت و دقت با را خود وظيفه كه كرده موظف را اجرايي هاي دستگاه
 درصورت توانند مي رجوع ارباب كه است كرده مقرر و دهند انجام

 يا و ذيربط اجرايي دستگاه به محوله، وظايف درانجام كارمندان كوتاهي
.كنند شكايت قانوني مراجع



سهل انگاري رؤسا و مديران 
ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امردر 

 گزارش دادن امر، تحت كارمندان درخصوص مديران و رؤسا نظارتي وظايف ازجمله
  وظيفه اين انجام در انگاري سهل و است صالحيتدار مراجع به مزبور كارمندان تخلفات
 است، تخلف مزبور وظيفه انجام در انگاري سهل وقتي و است تعقيب قابل و اداري تخلف

.است پيگيري قابل و تخلف وظيفه اين ندادن درانجام عمد اولي طريق به
  عملكرد بر مديران نظارت مسئوليت زمينه در ،كشوري خدمات مديريت قانون 92 ماده

 و كنترل و نظارت مسئول بالفصل، وسرپرستان مديران است، داشته مقرر مادون كارمندان
 بايد آنان عملكرد درمورد و هستند محوله وظايف انجام در خود كارمندان سالم روابط حفظ

 دولت زيان و ضرر موجب خود اقدامات با مزبور كارمندان كه صورتي در .باشند پاسخگو
 مشاهده مزبور مسئوالن مديريت حيطه در استفاده سوء يا و رشوه نظير تخلفاتي يا و شوند

 حسب( كارمندان سرپرستان و مديران با خاطي كارمندان با برخورد بر عالوه شود، اثبات و
 آنان با مربوط، قوانين مطابق باشد، كرده اهمال جرائم يا تخلف كشف در كه نيز )مورد
.شد خواهد رفتار



ارائه گواهي يا گزارش خالف واقع در امور اداري

 و شرح اظهار، بيان، تبليغ، معناي به لغت در گزارش
 خالف گزارش يا يا گواهي ارائه .است تفسير و تفصيل
 راستاي در و اداري امور به مربوط كه صورتي در واقع

  محسوب اداري تخلف نباشد، كارمند اداري وظاطف
.شود نمي



گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده 
اخذ هرگونه مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي شوديا 

  موضوع به تري كامل نحو به كشوري خدمات مديريت قانون 91 ماده
 استفاده سوء و رشوه اخذ « :ماده اين موجب به .است پرداخته مذكور

  تسهيالت، امتياز، هرگونه از استفاده .باشد مي ممنوع اداري مقام از
 و اداري وظايف انجام مقابل در مشابه موارد و هديه مشاوره، حق

 در اجرايي هاي دستگاه كارمندان وسيله به شغل با مرتبط وظايف
 تخلف خود ذيربط دستگاه جز به حقوقي و حقيقي افراد از سطوح تمام

.»مي شود محسوب



تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا 
دارندآنرا از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت خودداري 

 و ها نوشته اداري، و قضايي از اعم دولتي، مستخدمان از هريك
 براي يا شده سپرده ها آن به وظيفه حسب كه را اسنادي و اوراق
  كسي به يا نمايد معدوم را است شده داده ها آن به وظايفشان انجام
 بر  عالوه باشد، مي ممنوع آن به دادن از قانون لحاظ به كه بدهد
  خواهد محكوم سال يك تا ماه سه از حبس به وارده، خسارت جبران

.شد



تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري
  شغلي، فعاليت يك جريان كردن متوقف يا كار گذاشتن كنار معناي به تعطيل

.است شده ذكر ماندن بيكار و گذاشتن استفاده بي
 موظفند اجرايي هاي دستگاه كارمندان كليه كشوري خدمات مديريت قانون 93 ماده طبق
  و بپردازند مربوط وظايف انجام به مزبور قانون 87 ماده موضوع شده تعيين ساعات در

 آنان خدمات به تعطيل ايام يا و مقرر اداري وقت از خارج ضروري مواقع در كه درصورتي
  وظايف انجام و  كار محل در حضور به مكلف دستگاه نياز اعالم براساس باشد، نياز

.بود خواهند مربوط مقررات برابر كاري اضافه يا الزحمه حق قبال در محوله
 را خود خدمت اداري، مقرر ساعات در وظيفه انجام جاي به دولت كارمند اگر حال

 غيبت با مالزمه خدمت تعطيل رسد مي نظر به .است شده اداري تخلف نمايد، تعطيل
.ندهد انجام را خود وظايف كار، محل در حضور ضمن كارمند است ممكن و ندارد



رعايت نكردن شئون و شعاير اسالمي
 مسلمان ايراني اسالمي جمهوري جمعيت غالب اينكه به عنايت با

 اسالمي جمهوري اساسي قانون دوازدهم اصل موجب به و هستند
 در اسالم موازين و احكام بايد است، اسالم كشور رسمي دين ايران،
 كه دولت كاركنان ازسوي اسالم موازين رعايت .شود رعايت كشور

 ساير از تر ضروري مراتب به هستند، كشور عمومي سياست مجريان
 اسالمي شعاير و شئون رعايت عدم دليل همين به . است مردم اقشار

.است شده شناخته اداري تخلف عنوان به دولت كاركنان ازسوي



داشتن شغل دولتي ديگر 
آموزشي و تحقيقاتيهاي  سمتاستثناي به 

 به ديگر شغل داشتن اساسي، قانون 141 اصل موجب به
 دولت كارمندان براي تحقيقاتي و آموزشي سمتهاي استثناي
  .است شده ممنوع

 يا تمام كه موسساتي در ديگر دولتي شغل هرنوع تصدي« لذا
  و است عمومي موسسات يا و دولت به متعلق نآ سرمايه از قسمتي

 مشاوره و دادگستري وكالت اسالمي، شوراي مجلس نمايندگي
  انواع مديره هيات در عضويت يا عامل مديريت و رياست و حقوقي
  موسسات و ادارات تعاوني هاي شركت جز خصوصي، هاي شركت
»است ممنوع دولت كاركنان براي



هرنوع استفاده غيرمجاز از شئون يا موقعيت شغلي   
امكانات و اموال دولتي

 مراجع و مقامات و مقرراتو قوانين كه است اي استفاده غيرمجاز، استفاده
  .باشند كرده ممنوع را آن يا باشند نداده را آن اجازه صالحيتدار

  استفاده هرنوع اداري، تخلفات به رسيدگي قانون 8 ماده 25 بند در براينكه عالوه
 اداري تخلف را دولتي اموال و امكانات و شغلي موقعيت و شئون از غيرمجاز
 اين به نحوي به هم كشوري خدمات مديريت قانون در است، كرده محسوب
  .است شده پرداخت موضوع

 اجرايي هاي دستگاه كارمندان كشوري، خدمات مديريت قانون 90 ماده برابر
 قانون 91 ماده موجب وبه دهند انجام امانت و صداقت با را خود وظايف كه موظفند

.است ممنوع اداري مقام از استفاده سوء شده، ياد



جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و 
اوراق رسمي يا دولتي

  يا رسمي اشخاص امضاي يا مهر ساختن يا سند يا نوشته ساختن
  سياه يا اثبات يا محو يا الحاق يا بردن قلم يا خراشيدن ، رسمي غير

  الصاق يا حقيقي تاريخ به نسبت سند تاريخ تاخير يا تقديم يا كردن
  اجازه بدون ديگري مهر بردن كار به يا ديگر نوشته به اي نوشته
.تقلب قصد به ها اين نظاير و آن صاحب



غيبت غيرموجه به صورت متناوب يا متوالي
 غيبت ايام كه است غيبتي متوالي، صورت به غيرموجه غيبت
 غيبت .باشد نداشته وجود فاصله ها آن بين و باشد هم سر پشت

  و نباشد سرهم پشت كه است غيبتي ، متناوب صورت به غيرموجه
 روزهايي فاصله، از منظور .باشد داشته وجود فاصله غيبت ايام بين

  .يابد مي حضور خود كار محل در كارمند كه است
 انجام مستخدم اختيار و اراده به كه است غيبتي غيرموجه، غيبت
 و قدرت حدود از خارج عللي به مستخدم كه صورتي در .باشد شده
 او غيبت شود، حاضر خود خدمت محل در است نتوانسته خود اختيار
.شود مي محسوب موجه



سوء استفاده از مقام و موقعيت اداري

 دستگاه كارمندان ، كشوري خدمات مديريت قانون 90 ماده برابر
  دهند انجام امانت و صداقت با را خود وظايف موظفند اجرايي، هاي

 اداري مقام از استفاده سوء شده ياد قانون 91 ماده موجب به و
.است ممنوع



توقيف، اختفا، بازرسي يا باز كردن پاكت ها و محموالت پستي يا 
معدوم كردن آن ها و استراق سمع بدون مجوز قانوني

  :ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون پنجم و بيست اصل موجب به
 تلفني، مكالمات كردن فاش و ضبط ، ها نامه نرساندن و بازرسي«

  نرساندن و مخابره عدم سانسور، تلكس، تلگرافي، مخابرات افشاي
.»قانون حكم به مگر است، ممنوع تجسس هرگونه و سمع استراق آنها،

 باز و بازرسي اختفا، توقيف، ، اداري تخلفات به رسيدگي قانون در
 استراق و ها آن كردن معدوم يا پستي محموالت و ها پاكت كردن
.است شده محسوب اداري تخلف قانوني، مجوز بدون سمع



كارشكني و شايعه پراكني،

،كارشكني و شايعه پراكنييا تحريك ديگران به 

و ايراد خسارت به اموال دولتي
 

غيرقانوني دو اعمال فشارهاي گروهي براي مقاص



شركت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني يا

تحريك و برپايي تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني  

و اعمال فشارهاي گروهي بر مقاصر غيرقانوني



عضويت در يكي از فرقه هاي ضاله كه از نظر اسالم 
مردود شناخته شده اند

...همكاري با ساواك منحله

عضويت در سازمان هايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها 
مبتني بر نفي اديان الهي است و يا طرفداري و فعاليت به 

نفع آنها



عضويت در گروه هاي محارب يا طرفداري و 
فعاليت به نفع آنها

عضويت در تشكيالت فراماسونري



: اداري به ترتيب عبارتند از   مجازات هاي
اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي–الف 

توبيخ كتبي با درج در پروند استخدامي–ب 

كسرحقوق وفوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم از  –ج 
يك ماه تا يك سال

انفصال موقت از يك ماه تا يك سال  –د 



تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال   -هـ 

تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پست هاي حساس و مديريتي –و 
در دستگاه هاي دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون

تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت  –ز 
يك يا دو سال  



سال سابقه خدمت دولتي  20بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از –ح 
سال سابقه خدمت دولتي در مورد  25در مورد مستخدمين زن و كمتر از 

روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر  45تا  30مستخدمين مرد يا پرداخت 
سال خدمت به تشخيص هيات صادر كننده رأي  

بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي  –ط 
سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين   25براي مستخدمين زن و بيش از 

مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه 

اخراج از دستگاه متبوع–ي 

انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون–ك 




